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MAM abre duas novas exposições em início a comemoração aos 60 anos do
museu
Sugestão de pauta
Postado em: 11/01/2019 10:50

O Museu de Arte Moderna da Bahia, em parceria com a Paulo Darz&#233; Galeria, exp&#245;e
cerca de 70 obras do artista baiano Aurelino dos Santos. O pintor autodidata, que j&#225; teve suas
obras expostas em mostras internacionais como Paris, Madri e Valencia, dar&#225; cor &#224;s
paredes do Casar&#227;o do Museu, onde a Escada de Lina Bo Bardi, sua incentivadora, brilha em
exposi&#231;&#227;o permanente. J&#225; a exposi&#231;&#227;o V&#201;RTICE re&#250;ne o
trabalho de 19 artistas visuais renomados na capela da MAM. Iniciando as
comemora&#231;&#245;es dos 60 anos do museu, as exposi&#231;&#245;es ser&#227;o abertas
ao p&#250;blico na pr&#243;xima ter&#231;a-feira (15), &#224;s 19h.
Aurelino dos Santos - A Letra &#233; que faz o mundo &#8211; Aurelino &#233; um artista que
iniciou suas atividades de pintor nos anos 60. J&#225; ent&#227;o, produzia uma pintura grafada
por uma profus&#227;o de signos, justapostos numa paleta crom&#225;tica, de tons rebaixados.
Tudo pensado para lograr um resultado harmonioso. A sua condi&#231;&#227;o de ex-cobrador de
&#244;nibus, o conv&#237;vio di&#225;rio com pessoas diversas, parece ter sido a fonte de
inspira&#231;&#227;o desses signos.
Exposi&#231;&#227;o V&#201;RTICE &#8211; O nome da exposi&#231;&#227;o faz
refer&#234;ncia &#224; verticalidade das paredes da capela do MAM, cumprindo a sua
fun&#231;&#227;o de fomentar e difundir as artes visuais da Bahia, essa mostra acontecer&#225;
no per&#237;odo em que o MAM recebe, cerca de 60 mil visitantes que em sua maioria s&#227;o
turistas que v&#234;m recomendados para conhecer o mais importante equipamento de Arte do
Governo da Bahia.
O seu conjunto arquitet&#244;nico, restaurado por Lina Bo Bardi, juntamente com a escada,
tamb&#233;m cria&#231;&#227;o de Lina, se somam ao interesse pela cole&#231;&#227;o de
Obras do Acervo do MAM e pela sua hist&#243;ria, mundialmente conhecida. No ano em que o
MAM comemora 60 anos, o museu a homenagear&#225;.

Participam dessa coletiva os artistas visuais: Almandrade; Bel Borba; Caetano Dias; Edson da Luz;
Emanoel Ara&#250;jo; Florival Oliveira; Guache Marques; Ieda Oliveira; J. Cunha; Juarez Paraiso;
Juraci D&#243;rea; M&#225;rcia Magno; Maxim Malhado; Nadia Taquary; Paulo Pereira;
S&#233;rgio Rabinovitz; Vauluizo Bezerra; Ziv&#233; Giudice e Walter Lima.
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Abertura da exposi&#231;&#227;o: "Aurelino dos Santos - A Letra &#233; que faz o mundo "
Quando: 15 de Janeiro (ter&#231;a) &#224;s 19h
Onde: Casar&#227;o do MAM
Entrada gratuita
Funcionamento do Casar&#227;o do Museu de ter&#231;a-feira a s&#225;bado, das 13h &#224;s
18h
Link para fotos:
https://drive.google.com/open?id=14bXdm4lypUQi5m3o38H0NAQOfavB7qdo

Abertura da exposi&#231;&#227;o: V&#201;RTICE
Quando: 15 de Janeiro (ter&#231;a) &#224;s 19h
Onde: Capela do MAM
Entrada gratuita
Funcionamento da Capela do Museu de ter&#231;a-feira a s&#225;bado, das 13h &#224;s 18h.
Link para fotos:
https://drive.google.com/open?id=1bOaO82VEwUSCkr92gocyAxPBn4kLHf3E
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